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Loi 1~ n• J1 ~ de 11 .laotW de ~6 Declara estado de calamidade pública no 
1J_j 01_/ f&le a ___J_j_ Município de Verdelândia/MG, para 
wnki\.'l'.10 ~ , L5_ oo..J)~L - do Jp:Jo enfrentamento da pandemia da COVID-
· --- - ---~ J __ __ 19 e dá outras providências .. 

1 lt~n<)i',sávol jklê °'Jbncacao 
O Prefeito do município de Vcrdclâ ndia, Estado el e Min as Gerais, no uso de 

suas atribuições legais, amparado pela Lei Orgânica Municipal, Decreto Estadual 

() nº . 4 7 .891 de 20 de ma rço de 2020 e; 

CONSIDERANDO o Decreto do Estado de Minas Gerais , nº . 47.891, de 20 
de março de 2020, que "Reconhece o estado de calamidade pública em 
decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo Coronavírus"; 

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº. 47.891/2020, abrange todo o 
território do Estado de Minas Gerais, com efeitos até o dia 31. de dezembro de 
2020; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº. 47.891/2020 foi aprovado pela 
Assembleia do Estado de Minas Gerais através da Resolução n. 5.529, de 25 de 

março de 2020; 

CONSIDERANDO que o Município de Verdelândia/MG já se encontra em 
Q Situação de Emergência decorrente do Coronavírus - COVID-19, conforme 

Decreto Municipal nº 12 de 20 de março de 2020. 

CONSIDERANDO que, segundo os relatos da Secretaria Municipal da 
Fazenda, em decorrência das ações emergenciais necessárias para conter a 
pandemia, as finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente 
exercício poderão restar gravemente comprometidas no Município, assim como as 
metas de a rrecadação de tributos, pela redução da atividade econômica; 

CONSIDERANDO a necessidade de flexibilização do orçamento público, 
notadamente quanto ao atingimento das metas fiscais e demais 
responsabilidades da Lei Complementar nº 101/01 para fins de combate à 

pandemia. 

DECRETA: 

Art. l º . Fica reconhecido, no âmbito cio Município de Verdelândia/MG, o estado 
de calamidade pública , com vigência até 31 de ezembro de 2020, para todos os 
fins de direito, notadamente quanto à: 
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l)iHpl'ns11 do 11tingi1ne nto dos n•:-,ulludos e rnct.as fh1cai H previstos mi Lei 
Municlpu l d<.: Uirc t ri zcs Or~:11mrnlúri11H (LDO) nº 387 ele 2S ele junho de 20 19, que 
dispüc sol>r c 11s din: tri zcs pun, cluburuçho df.1 lei orçnrncnt.ária de 2020 e na Lei 
Municipn l n" 3qq de 06 ck dezembro el e 20 19, que estima a rcccítl:l e fixa él 

dç:-;pi,·:m do Municipiü paro o cxn cicio finun cc.;i ro de 2020; 

li - Limit11ç-üo de c: mp<'nho de que lr:.il fl o a rt. 9" ela Lei Complementar n " 101, de 
014 ck mnio ck 2000. 

Art. 2" F'icflm rnnnliclos as disposições con tidas na declaraçào de situação de 
nncrgênc ia ele que trata n Decreto Muni cipa l n" 1.2 de 20 ele março de 2020, e 
110s dcnwis Dccrclos relacionados à~ med id as para cnfrenta mcnto da pandemia. 

Arl. 3" f.i cum s u spensas a co ntagem dos prazos e as di sposições estabelecidas 
nos a rts. 23 e 31 da Lei Complementar nº l O l, ele 04 de ma io de 2000, enquanto 
pe rdu ra r o estado ele ca la midade pública . 

Art. 4º A Secreta ri a Municipal el a Fazenda ficará responsável pelo 
acom panha mento da situação fisca l e execução orçamentária e financeira das 
medidas relacionadas à emergência relacionada ao Coronavírus (COVID-19). 

Art. 5". Ficam a utorizados , nos termos cio inciso VII, do a rt. 3°, da Lei Federal n. 
13.979, de 6 de fevereiro ele 2020, a requisição motivada ele bens e serviços de 
pessoas na tura is e jurídicas, necessários ao enfrentamento da crise causada pelo 
COVI 0 - l 9, garantido o pagamento posterior de indenização justa. 

Art. 6º O Poder Exec utivo procederá, sempre que necessário e mediante decreto, à 
a bertura de crédito extraordinário nos termos previstos nos artigos 41, III e 44 da 
Lei no 4.320 , ele 1964, bem como às movimentações de dotações por meio de 
transpos1çao, remaneja mento, transferência e utilização da reserva de 
co nlingência, da ndo-se imediato conhecimento ao Poder Legislativo . 

Art. 7" O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à 
Assembleia Legislati va do Estado de Minas Gerais, reconhecimento do estado de 
calamidade pública para os fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar 
1 O 1. 

Arl. W' Esle Decreto entrará em vigor na data de sua publicação para todos os 
fins, exceto no que Lang;e ao a rtigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 
de m a io de 2000, produzindo seus efeitos a ar l r do reconhecimento da situação 
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de calamidade pública local pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. 

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. 

Município de Verdelândia/MG, 15 de abril de 2020. 

'-- k 
Jarbas Soares Rocha 

Prefeito Municipal 
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